Motivace k výkonu I. a II. část - trénink
Termíny: 13. 2. a 27. 2. 2018
Místo konání: Úřad městské části Praha 4, zasedací místnost č. 612, 6. poschodí
Čas: 14.00-17.00
Přednášející: Ing. Juraj Eisel, je absolventem Juridika UK Praha na právnické fakultě - obor pracovní právo
a personální řízení. Celá jeho profesní kariéra je spojena s vedením a s prací s lidmi. Předchozí semináře
byly ze strany účastníků seminářů Vedení lidí a Zvládání krizové komunikace vysoce hodnoceny.
Cena: seminář je hrazen z prostředků MAP – místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území
správního obvodu Praha 4
Anotace:
Cílem kurzu je poukázat na skutečnost, že motivace zaměstnanců nebo žáků, jejich pracovní nasazení a
aktivita a tudíž i dosažené výsledky jsou z velké části výsledkem toho, jak s nimi jednají jejich manažeři,
učitelé. Výkonnost zaměstnanců nebo žáků závisí na jejich znalostech a schopnostech, ale také na jejich
vytrvalosti a nadšení, se kterými svoji práci a studium vykonávají, tj. na jejich motivaci. V rámci školení
lektor objasní základní principy manažerské - učitelské motivace, rozdíl mezi cíli organizace a skutečnou
motivací zaměstnanců, žáků a dále objasní hlavní motivační faktory, vnitřní pracovní motivaci, vnější
motivaci. Kurz bude veden s praktickým nácvikem motivačních dovedností a zvyklostí.
Vzdělávacím cílem semináře je rozvoj znalostí o cílech a metodách aktivizace pracovníků a žáků
k dlouhodobé výkonnosti a dosažení spokojenosti s prací.
Probírány budou oblasti:
- Motivace k výkonu
- Výkon
- Složky modelu pro předvídání chování
- Atribuční motivační teorie, Kauzální atribuce a výkon
- Dynamika výkonové motivace
- Aspirační úroveň jako odraz výkonové motivace
- Vedení, rozvoj, stanovování výkonových cílů
- Škály výkonového potenciálu jedince, škály motivace k výkonu, atd.
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Program tréninku bude veden tak, aby účastníci byli aktivní, aby procházeli různými situacemi a dávali si
informace do kontextu se svou praxí. V průběhu programu budou využity následující výukové techniky:

•
•
•
•

diskuse
řešení modelových situací
zpětná vazba
rolové hry

Garant semináře: Mgr. Ludmila Knížková, tel.: 775 105 039 mail: ludmila.knizkova@praha4.cz

Zájemci o seminář mají možnost se přihlásit Mgr. Knížkové nejpozději do 5. 2. 2018
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